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Dočtete se v tomto čísle:
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Soud změnil termín místního
referenda

str. 2

2

Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

str. 5

3

Informace o vývoji průmyslové zóny

4

Stavební úpravy Mrázkovy ulice

str. 9

5

Zákaz užívání kotlů 1. a 2. třídy

str. 11

str. 6-7

Rozsvícení vánočního stromu
a Rolničkový adventní trh
náměstí Republiky v Soběslavi
28. 11. 2021 od 10.30 h do 18 h
Program:
• 10:30 Zahájení a koncert sboru Anonym Voice
• 14:00 Žesťový kvintet Jakuba Valeše z Tábora
• 16:30 Jiří Přibyl a Anonym Voice
• 17:00 Rozsvícení vánočního stromu
• Zábavný program pro děti po celý den
• Otevřeno muzeum ve Smrčkově domě

Do Soběslavi po roce opět přišel podzim. Pěkné přírodní
scenérie nabídla např. přírodní památka Nový rybník. Foto:
Kateřina Hlinovská
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AKCE V LISTOPADU
Blatské muzeum:
Listopadem muzeum vstupuje do mimosezony, během níž bude v Rožmberském domě pro objednané školní i jiné skupiny přístupná výstava Savci
Táborska a umělecko-historická expozice Soběslav – město pětilisté růže.
K oběma pro školy BM nabízí i lektorské programy. Smrčkům dům bude
otevřen během dvou adventních nedělí (28. 11. a 12. 12.) v rámci předvánočního programu připraveného městem Soběslav (více na str. 17).
Akce v Soběslavi:
2. 11. Univerzita třetího věku, malý sál KD, 9 - 12 h
6. 11. K
 orálkování – tvoření s Michaelou Huslarovou, městská
knihovna, 9 - 12 h

Soud změnil termín
místního referenda
V minulém čísle Hlásky jsme vás informovali
o vyhlášení a přípravě místního referenda na
území města Soběslavi.
Zastupitelstvo města na jednání 22. 9. 2021
vyhlásilo na základě návrhu přípravného výboru ve složení Zdeněk Rux, Pavla Srncová a Miloš Bučinský místní referendum. Při stanovení
termínu referenda se však nepřiklonilo k požadavku přípravného výboru na konání referenda
společně s volbami do zastupitelstva města na
podzim 2022, ale rozhodlo o konání referenda
6. 11. 2021. Důvodem k vyhlášení referenda
zastupitelstvem města v listopadu letošního
roku jsou komplikace s dokončením probíhající
změny č. 2 územního plánu města, nemožnost
uzavření dohody o podmínkách realizace průmyslové zóny a omezení rozvoje stávajících
podnikatelských subjektů v případě odložení
konání místního referenda až na podzim roku
2022.
Protože přípravný výbor nesouhlasil s termínem místního referenda vyhlášeného zastupitelstvem města, podal na město Soběslav žalobu
ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích,
ve které se domáhal konání místního referenda současně s volbami do zastupitelstva města,
tedy za cca 1 rok.
Krajský soud 15. října vydal usnesení, ve kterém sice uznal argumenty předložené městem,
ale dal přednost požadavku přípravného výboru
na vyhlášení místního referenda v termínu voleb
do zastupitelstva města Soběslavi z důvodu zajištění vyšší účasti občanů města na referendu.
Ing. Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav

7. 11. V
 odnická pohádka - DS Koňmo, velký sál, vstupné dospělí
60 Kč, děti 50 Kč, rodinné 2. dítě zdarma, KD, 10.30 h
7. 11. Burza a trhy chovatelů, areál chovatelů, 7 – 9:30 h
16. 11. Univerzita třetího věku, malý sál KD, 9 - 12 h
16. 11. Diakonie Rolnička – Taneční kurzy 6., velký sál KD, 16 h
19. 11. - 20. 11. Kreativ Zima & Vánoce 2021, KD, 9 - 18 h
21. 11. Oslava 20. výročí vzniku neziskové organizace I MY, náměstí
Republiky, 16:30 h (více str. 21)
24. 11. Č
 tyři pobyty a čtrnáct měsíců života na Havaji - cestopisná beseda s Petrem Nazarovem, městská knihovna, 17 h
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu, náměstí Republiky, 10:30 - 18 h
(více na str. 15-16)
30. 11. Univerzita třetího věku, malý sál KD, 9 - 12 h
Akce v okolí:
28. 11. K
 oncert Novity, kostel sv. Jakuba Většího v Tučapech,
od 15:30 h

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch

Středa 10. 11. a 24. 11.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

USNESENÍ

17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 21. září 2021.

18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. října 2021.

Usnesení č. 17/194/2021
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla
o přípravě a organizačním zajištění voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9.
října 2021.
Usnesení č. 17/195/2021
Rada města schvaluje změnu organizační
struktury MěÚ Soběslav dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem
Bryllem s účinností od 1. 10. 2021.

Usnesení č. 18/201/2021
a) Rada města souhlasí s převodem
finančních prostředků Mateřské školy
Soběslav, Nerudova 711, ve výši 250.000
Kč z rezervního fondu organizace do fondu investic.
b) Rada města na základě poptávkového
řízení organizovaného ředitelkou Mateřské školy Soběslav, Nerudova 711,
Bc. Evou Kuklovou souhlasí s pořízením
gastro technologie přípravné kuchyňky školy od firmy IN-GASTRO, s. r. o.,
Tábor, za cenu 610.888 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 17/196/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce „Dopravní
terminál Soběslav, odstranění přístavby
a stavební úpravy výpravní budovy“, které se uskutečnilo 13. 9. 2021 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se
stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav,
za cenu 14.980.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 18/202/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing.
Robertem Juřinou, Soběslav, na zpracování projektové dokumentace akce „Parkoviště Na Ohradách, Soběslav“ za cenu
72.000 Kč.

Usnesení č. 17/197/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Sanace kanalizace
v Okružní ulici v Soběslavi“, které se uskutečnilo 20. 9. 2021 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma RTi Czech, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.367.160 Kč + DPH.
Usnesení č. 17/198/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Soběslav: P. Bezruče, smyčka
k.NN Moc“ na pozemcích p. č. 3721/6
a 3725/4 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města Soběslav.

Usnesení č. 18/203/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Aleš Lachout, Praha, na opravu kanalizace v ulici Okružní v Soběslavi – zemní
a pomocné práce za cenu 390.000 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 18/204/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Geovap, spol. s r. o., Pardubice, na dodávku a implementaci programového
vybavení City Ware – PDF Server, CW
Identity Management a Cwnlszr „kukátko“ za celkovou cenu 122.000 Kč + DPH
a dále s uzavřením smlouvy o poskytování služeb technické podpory CityWare
na výše uvedené softwarové vybavení za
roční cenu ve výši 24.500 Kč + DPH.

Usnesení č. 17/199/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení ze dne 2. 3. 2007
mezi městem Soběslav a firmou Asekol,
a. s., Praha, na zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Smlouva se uzavírá na
dobu 2 let s možností dalšího prodloužení.

Usnesení č. 18/205/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku PK 1195 v k. ú.
Dráchov mezi městem Soběslav
a společností Jihočeské katolické
lesy, s. r. o., Kamenný Újezd,
o přibližné výměře 1 862 m2 za účelem
dokončení rekonstrukce lesní cesty na
dobu 10 let.

Usnesení č. 18/200/2021
Rada města ukládá realizovat usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 22. září 2021.

Usnesení č. 18/206/2021
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav

a Petrem Svobodou,
Soběslav, Ivou Mojžíšovou, Soběslav, Markétou
Bílkovou, Včelná, Lenkou
Kleinovou, Vesce, Vladimírem Chalupským, Soběslav, Eliškou
Plockovou, Soběslav, Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, Praha, v souvislosti s realizací akce „Prodloužení vodovodního řadu
na pozemcích p. č. 2963/1 a 3987/1, k. ú.
Soběslav“, která řeší darování vodovodu
v délce 50,80 m a zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské
sítě, na pozemcích ve vlastnictví výše
uvedených osob.
Usnesení č. 18/207/2021
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a společností ENVI-PUR,
s. r. o., Praha, na pronájem části pozemku p. č. 2168/6 o výměře cca 90 m2 v k. ú.
Soběslav (v areálu ČOV Soběslav), který
je ve vlastnictví města, za účelem umístění poloprovozní testovací jednotky na
úpravu pitné vody.
Usnesení č. 18/208/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní
jednotka Soběslav, kterým se posunuje
termín dokončení akce „Oprava chodníků Soběslav 2021 – 1. etapa“ do 15. 12.
2021.
Usnesení č. 18/209/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací v Nedvědicích“, které se uskutečnilo 4. 10. 2021 na MěÚ v Soběslavi.
Vítězem výběrového řízení se stala
firma Strabag, a. s., provozní jednotka
Soběslav, za cenu 782.485,50 Kč + DPH.

USNESENÍ

19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. října 2021.

Usnesení č. 19/210/2021
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o
rozhodnutí Krajského soudu v Českých
Budějovicích ve věci stanovení termínu
konání místního referenda. Krajský soud
rozhodl, že místní referendum v Soběslavi nebude 6. 11. 2021, ale bude při volbách do zastupitelstva města Soběslav v
roce 2022.
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Usnesení č. 19/211/2021
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu,
výsledcích a organizačním zajištění voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se uskutečnily 8. – 9. 10. 2021.

odtoku dešťové vody). Vítězem výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav,
s. r. o., za cenu 477.251 Kč vč. DPH.
b) Rada města souhlasí s dofinancování
výše uvedené akce ze schváleného rozpočtu města v roce 2021 ve výši 450.000 Kč.

Usnesení č. 19/212/2021
Rada města souhlasí s vyřazením neprodaných a neprodejných nálezů z majetku
města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí kanceláře tajemníka MěÚ
Soběslav paní Jitkou Přibylovou.

Usnesení č. 19/219/2021
Rada města souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu MŠ
DUHA Soběslav na pořízení herního prvku
Lanové pyramidy K2 MINI od firmy Dřevovýroba Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav,
za cenu 124.811 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 19/213/2021
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč ze
schváleného rozpočtu města na rok 2021
hudebně literárnímu seskupení HAMAVE
na úhradu části nákladů akce Rybova mše
vánoční, která se uskuteční 22. 12. 2021
v Kulturním domě města Soběslavi.
Usnesení č. 19/214/2021
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv mezi městem Soběslav a
svazkem obcí Soběslavsko – v likvidaci
na přijetí darů – mobiliář v pořizovací
ceně 28.869,65 Kč, cykloturistických
odpočívadel v pořizovací ceně 92.202 Kč
a Vyhledávací studie a DUR cyklostezky v
pořizovací ceně 233.058 Kč.
Usnesení č. 19/215/2021
Rada města souhlasí s konáním akcí v době
adventu v Soběslavi dle návrhu předloženého komisí kultury, školství a cestovního
ruchu.
Usnesení č. 19/216/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Soběslav a EG.D,
a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce
„Soběslav: přeložka přípojky VN Impregnace“ na pozemku p. č. 3844 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města
Soběslav.
Usnesení č. 19/217/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem, Projektová a poradenská
činnost, Soběslav, na zajištění výkonu
technického dozoru investora na akci „Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“ za cenu 165.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 19/218/2021
a) Rada města na základě výběrového řízení
organizovaného ředitelem ZŠ Komenského
Mgr. Janem Holasem souhlasí s rekonstrukcí povrchu školního dvora (položení
zámkové dlažby, vybudování chybějícího

Usnesení č. 19/220/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav
a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení díla do
2. 11. 2021a vypořádávají více a méněpráce akce „Stavební úpravy, přístavba
a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/
II“. Cena díla se mění z 9.450.643 Kč na
9.920.479 + DPH.
Usnesení č. 19/221/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Vialit Soběslav, s. r. o.,
kterým se vypořádávají více a méněpráce na akci „Opravy místních komunikací
2021“. Cena díla se mění z 1.182.173 Kč
na 1.292.368 + DPH.
Usnesení č. 19/222/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, na
rekonstrukci místních komunikací v Nedvědicích za cenu 198.343,15 Kč + DPH.

USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 22. září 2021
ZM 16/121/2021
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje změnu rozpočtu města
Soběslavi – rozpočtové opatření č. ZM
3/2021 – v předloženém znění.
2. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Soběslav a Správou
města Soběslavi, s. r. o., na poskytnutí dotace ve výši 700.000 Kč.
3. Souhlasí s uzavřením darovacích smluv
na poskytnutí finančních prostředků mezi
městem Soběslav a městysem Moravská
Nová Ves ve výši 200.000 Kč a Římskokatolickou farností Moravská Nová Ves ve výši
50.000 Kč.

ZM 16/122/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 6/2019
o místním poplatku z pobytu, v předloženém znění.
ZM 16/123/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství v předloženém znění.
ZM 16/124/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství v předloženém znění.
ZM 16/125/2021
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Blanku
Smetanovou, Soběslav, přísedící Okresního soudu v Táboře.
ZM 16/126/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
bytové jednotky č. 373/1, tj. bytu včetně
příslušenství a spoluvlastnického podílu
na společných prostorech v 1. nadzemním
podlaží domu čp. 373, v ulici Na Ohradě,
Soběslav II, paní Anně Novákové, Nová
Včelnice, za cenu 1.721.373 Kč.
ZM 16/127/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemku p. č. 1926 o výměře 5 831 m2
v k. ú. Zvěrotice, který je ve vlastnictví
města Soběslav, panu Pavlu Koblasovi,
Sedlečko u Soběslavě, za cenu 95.000 Kč.
ZM 16/128/2021
Zastupitelstvo města schvaluje koupi
pozemků p. č. 2103/331 o výměře 76 m2
a p. č. 2103/486 o výměře 142 m2, p. č.
2103/332 o výměře 53 m2 a p. č. 2103/485
o výměře 82 m2, vše v k. ú. Soběslav, od
Hany Hanzalové, Chýnov, Petra Hanzala, Svitavy, a Michala Hanzala, Soběslav,
za celkovou cenu 141.200 Kč.
ZM 16/129/2021
Zastupitelstvo města schvaluje koupi
pozemku p. č. 2103/347 o výměře 90 m2
v k. ú. Soběslav od Josefa Mráze, Soběslav,
za cenu 36.000 Kč.
ZM 16/130/2021
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 3908/1 o výměře 218 m2 v k. ú. Soběslav z vlastnictví
ČR, příslušnosti hospodařit s majetkem
státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Soběslav.
ZM 16/131/2021
Zastupitelstvo města:
1. souhlasí s návrhem podmínek pro přípravu textu smlouvy pro rozvoj Průmyslové
zóny Soběslav mezi městem Soběslav
a vlastníky pozemků PZ Soběslav 1.,
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s. r. o., a PZ Soběslav 2., s. r. o., v zastoupení Exprin Property, s. r. o., předložený
Výborem pro rozvoj Průmyslové zóny
Soběslav.
2. si je vědomo návrhu místního referenda předloženého přípravným výborem
ohledně ploch Z12 a Z20 a deklaruje, že smlouva s vlastníkem nemůže
být uzavřena tak, aby smluvní závazky
byly v kolizi se závazky města z místního referenda (pokud by bylo platné a závazné). O této skutečnosti byl
vlastník v zastoupení Exprin Property,
s. r. o., řádně a včas informován.
ZM 16/132/2021
Zastupitelstvo města:
I. rozhodlo o vyhlášení místního referenda
na území města Soběslavi dle Návrhu přípravného výboru pro konání místního referenda o otázkách:
1. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav
bezodkladně podniklo veškeré kroky v
samostatné působnosti, aby nemohlo
dojít k výstavbě logistického centra na
místě zastavitelných ploch Z12 a Z20
vymezených územním plánem Soběslav
ve znění změny č. 1?
2. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav
bezodkladně podniklo veškeré kroky v

5
samostatné působnosti, aby nemohlo
dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše
stavby (každé haly) převyšující 10.000
m2 na místě zastavitelných ploch Z12
a Z20 vymezených územním plánem
Soběslav ve znění změny č. 1?
II. nepovažuje za smysluplné konání
referenda současně s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022, jak požaduje doplněný návrh přípravného výboru ze dne
20. 9. 2021. Odložení místního referenda
by výrazně ohrozilo jeho aktuálnost a realizovatelnost rozhodnutí v něm přijatých.
V dané situaci je vhodnější, aby referendum bylo vyhlášeno ve standardní devadesátidenní lhůtě předpokládané zákonem
o místním referendu, neboť v blízké budoucnosti se nedá nalézt žádné vhodnější
datum pro jeho konání. Hlasování odložené o cca rok by mohlo ohrozit konání
místního referenda a včasné vyjádření se
občanů k probíhající změně územního plánu a především rozsahu připravovaných
záměrů.

2021, a to v částce 1.200,- Kč
b) člena okrskové komise pro místní referendum vyhlášené na den 6. 11. 2021,
a to v částce 1.000,- Kč
c) předsedu místní komise pro místní referendum vyhlášené na den 6. 11. 2021,
a to v částce 1.200,- Kč
d) člena místní komise pro místní referendum vyhlášené na den 6. 11. 2021,
a to v částce 1.000,- Kč
V. ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku
Bryllovi zajistit plnění úkolů spojených
s přípravou a organizací místního referenda dle uvedených bodů.

OTEVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
Zimní období (1. 11. - 31. 3.)
Po
Út
St
Čt
Pá
So

III. stanovuje datum konání místního referenda na 6. 11. 2021.
IV. stanovuje výši odměny pro:
a) předsedu okrskové komise pro místní referendum vyhlášené na den 6. 11.

14:30 – 16:30
14:30 – 16:30
zavřeno
14:30 – 16:30
zavřeno
9:00 – 12:00

Adresa: Tyršova 482/III, 392 01 Soběslav

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 8. – 9. 10. 2021 odvolili občané České
republiky své zástupce do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
Celková volební účast dosáhla 65,43 %. O přízeň
voličů se tentokrát utkaly dvě koalice: 1) SPOLU,
složená z ODS, KDU-ČSL, TOP 09; 2) Piráti a Starostové, složená z Pirátů a STAN.
Nejvíce hlasů od voličů získala koalice SPOLU
(27,79 %), která těsně porazila politické hnutí ANO
(27,12 %). Dále následovala koalice Piráti a Starostové (15, 62 %) a politické hnutí SPD (9,56 %), které
překročily hranici 5 %, potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.
Pod hranicí 5 % se umístily Přísaha Roberta Šlachty
(4,68 %), ČSSD (4,65 %), KSČM (3,60 %), Trikolóra
Svobodní Soukromníci (2,76 %) a další.
Jak se volilo na území Soběslavi?
V Soběslavi dosáhla volební účast 65,54 %. Lidé
svými hlasy nejvíce podpořili koalice, politická hnutí a strany v následujícím pořadí : 1) ANO, 2) koalici SPOLU, 3) koalici Piráti a Starostové, 4) SPD,
5) ČSSD, 6) KSČM, 7) Přísahu Roberta Šlachty,
8) Trikolóru Svobodní Soukromníci a další. Úplné
výsledky hlasování na území Soběslavi naleznete
v tabulce.

Strana

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

1

Strana zelených

23

0,62

2

Švýcarská demokracie

20

0,54

3

VOLNÝ blok

27

0,73

4

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

287

7,85

5

Česká str. sociálně demokrat. (ČSSD)

219

5,99

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

12

0,32

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

113

3,09

9

Aliance pro budoucnost

6

0,16

10

Hnutí Prameny

2

0,05

12

Přísaha Roberta Šlachty

164

4,48

13

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

1074

29,39

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

8

0,21

16

Koruna Česká (monarch. strana)

6

0,16

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

371

10,15

18

Komunistická str. Čech a Moravy

185

5,06

20

ANO 2011

1 115

30,51

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

15

0,41

22

Moravané

7

0,19

-min- (zdroj: www.volby.cz)
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka/strážnici
městské policie
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou
b) minimální věk 18 let
c) trestní bezúhonnost
d) dobrý zdravotní stav
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady
g) řidičský průkaz sk. „B“
g) časová flexibilita
h) zbrojní průkaz skupiny D
výhodou
Přihláška musí obsahovat:
• životopis
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý

• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
Bližší informace je možné získat
u tajemníka MěÚ Soběslav Ing.
Radka Brylla, tel. č. 381 508 121 nebo
u vrchního strážníka městské policie
města Soběslavi p. Miroslava Drse, tel.
č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav

Výpravní budova nádraží v Soběslavi prochází rekonstrukcí

Realizace další významné investiční akce byla zahájena
v říjnu 2021. Cílem projektu je zlepšení komfortu cestujících
prostřednictvím stavebních úprav výpravní budovy.

V první fázi stavby mají probíhat bourací práce. V rámci
nich bude zbourán přístavek budovy, v němž se v současnosti
nachází veřejné WC. V průběhu budou upřesněny také podmínky
provozu pokladen a jiné detaily, o nichž budeme informovat na
webových stránkách města a v Soběslavské hlásce. Dle současných infromací by měla pokladna fungovat do konce listopadu
jako doposud, později bude přesunuta do náhradních prostor.
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je 31. 7. 2022.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách
města v Realizovaných projektech.
redakce
Na odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Soběslav a na e-úřední desce na www.musobeslav.cz je do 3. 12.
2021 vystaven návrh změny č. 2 územního plánu k veřejnému nahlédnutí. Po tuto dobu může každý u pořizovatele (MěÚ Soběslav,
odbor výstavby a RR) uplatnit písemné připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Informace o vývoji průmyslové zóny
Výbor pro rozvoj PZ soustředí i nadále svoji činnost na úkol,
jímž jej pověřilo zastupitelstvo města - sledovat zájmy města
v dopravě, zaměstnanosti, podnikání, životního prostředí a dalších
důležitých oblastech při rozvoji průmyslové zóny, jednat s vlastníky pozemků a shromažďovat podklady pro jednání zastupitelstva.
Tímto bychom chtěli zdůraznit, že stále řešíme průmyslovou zónu
jako celek a chceme předložit další možná řešení pro dané území.
•

hlavním cílem je vytvořit podmínky, které budou platné pro
všechny vlastníky pozemků současné i budoucí v celém
zájmovém území – shodná pravidla pro všechny

•

soustředit pozornost na další možná řešení

•

konzultovat možnosti s právní kanceláří, vyhodnocovat
případná rizika

•

jednat se zástupci již fungujících firem v daném území
o jejich dalším rozvoji

Na str. 7 informujeme o dílčím úkolu výboru – příprava návrhu
podmínek pro text smlouvy a především o změnách, které jsou
výsledkem jednání s vlastníky PZ Soběslav 1. s.r.o. (severní část)
a PZ Soběslav 2. s.r.o. (jižní část) v rámci předloženého projektu.
Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav

listopad 2021
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Nezaměstnanost na Soběslavsku k 30. 9. 2021
Vývoj
podílu
nezaměstnaných
na
Soběslavsku má od počátku roku klesající
trend. Od lednového podílu 3,88 % se každý
měsíc podíl snižoval až na hodnotu
2,98 % v měsíci září 2021. K 30. 9. 2021
bylo v soběslavské evidenci ÚP 261 nezaměstnaných, z toho bylo 151 žen, což je
58 % z celkového počtu uchazečů.
Uchazečů starších 50 let bylo 36 % z celkového počtu nezaměstnaných, 51 % uchazečů bylo k tomuto datu v evidenci déle než
6 měsíců.
V rámci mikroregionů okresu Tábor má

Název obce
Budislav
Dírná
Dráchov
Hlavatce
Chotěmice
Katov
Klenovice
Komárov
Mezná
Myslkovice
Přehořov
Roudná
Sedlečko u Sob.
Skalice
Soběslav
Třebějice
Tučapy
Vesce
Vlastiboř
Zvěrotice
Mikroregion
Soběslavsko

Soběslavsko k 30. 9. 2021 třetí nejnižší
podíl počtu nezaměstnaných osob. Nejnižší podíl je na Chýnovsku (2,52 %), naopak
nejvyšší podíl je na Jistebnicku (3,72 %).
K 30. 9. 2021 nabízeli zaměstnavatelé ze
Soběslavska 384 volných pracovních míst,
více než polovina jsou místa pro cizince.
Ze strany zaměstnavatelů bylo v září 2021
největší zájem o montážní dělníky ve výrobě a pomocníky ve výrobě, ruční baliče,
řidiče nákladních automobilů a pracovníky
do gastronomie.
Na Soběslavsku je k 30. 9. 2021 nejvyšší
podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosa-

žitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku, v
obci Mezná (8,62 %) a Budislav (5,58 %),
nejnižší podíl je v obci Katov (0 %) a Vesce (0,51 %).
Rozdíly oproti předchozímu roku v jednotlivých obcích znázorňuje uvedená tabulka.
Výše podílu nezaměstnaných ve srovnání s
předchozím rokem je ovlivněna i změnou
počtu obyvatel ve věku 15 – 64 let.
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.,
ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR
v Táboře (redakčně upraveno)

Počet. obyvatel
ve věku 15-64
let

Podíl nezam. osob
k 30. 9. 2020 v %

Počet uchazečů
k 30. 9. 2021

Počet dosaž.
uchazečů k 30. 9.
2021

Podíl nezam. osob
k 30. 9. 2021
v%

233
259
134
254
77
33
441
73
58
278
225
363
116
334
4 212
36
500
195
185
240

3,80
0,77
2,10
1,66
5,26
5,26
1,60
1,39
0
2,58
1,78
2,23
0
2,14
2,88
0
2,50
1,54
2,63
2,87

14
8
2
6
4
0
7
2
5
9
8
7
6
8
139
1
23
2
7
3

13
8
2
6
4
0
6
2
5
9
8
6
6
8
128
1
23
1
6
3

5,58
3,09
1,49
2,36
5,20
0
1,36
2,74
8,62
3,24
3,72
1,65
5,17
2,40
3,04
2,78
4,60
0,51
3,24
1,25

8 236

2,52

261

245

2,98

Město Soběslav získalo ocenění za sběr elektrozařízení
Naše město zvítězilo v soutěži obcí pořádané společností Elektrowin a Jihočeským krajem a týkající
se zpětného odběru elektrozařízení. Za období od
1. 8. 2020 do 31. 7. 2021 bylo na území města sebráno 38,46 tuny elektrozařízení, čímž jsme dosáhli nejvyššího meziročního nárůstu zpětně odebraných spotřebičů v kategorii obce od 5.001 do 10.000 obyvatel.
Ocenění spolu se soškou Elektrooskara a šekem na
částku 20.000 Kč převzal zástupce města v rámci vyhodnocení celé soutěže v Českých Budějovicích dne
5. 10. 2021. Finanční částka bude využita na zlepšení
odpadového hospodářství města.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
foto: archiv
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Stavební úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi
Na webových stránkách města www.musobeslav.cz v sekci „Připravované projekty“ byly zveřejněny informace ohledně nové
studie stavebních úprav Mrázkovy ulice v Soběslavi. Jedná se o stavební úpravu místní komunikace v délce cca 580 m a přípravu
okolního území pro výstavbu dalších bytových domů (BD 01, BD 06, BD 07) včetně parkovišť, veřejného osvětlení a veřejné
zeleně.
Řešení počítá se zachováním polohy
stávajících komunikací s jejich dílčími
stavebními úpravami s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. Nové komunikace jsou navrženy v souvislosti
s doplněním dalších bytových domů v souladu s ÚS Svákov. Osu území bude tvořit místní obslužná komunikace III. třídy
„Mrázkova“. Bude se jednat o komunikaci dvoupruhovou obousměrnou. Na tuto
komunikaci jsou napojeny četné místní
komunikace v severojižním směru a sjezdy
k sousedním nemovitostem.
Chodníky jsou navrženy po obou stranách
od začátku úseku po křižovatku s ulicí
U Jatek. Dále je navržen chodník po severní
straně ulice podél Rolničky a senior-domu
až po jeho západní vjezd. Od něj bude komunikace bez chodníku v režimu obytné
zóny šířky 5,5 – 6,0 m.
Parkoviště západně u č.p. 704 (u bývalé
prodejny podlahovin) bude rozšířeno
na oboustranné kolmé a doplněno o další
parkovací pás pro kolmé stání u komunikace propojující parkoviště s ul. Mrázkova
tak, že bude v této lokalitě celkem 33 stání
pro osobní vozidla. Tím se navýší kapacita
stání pro zamýšlenou výstavbu bytového
domu BD 01 dle ÚS Svákov.

ným veřejným osvětlením. Osvětleno bude
rovněž parkoviště u BD 01 a parkoviště mezi BD 06, BD 07 a č. 21 a 23, dále
chodníky mezi BD 06, BD 07 a pivnicí
U Mrtvoly. Osvětlení budou tvořit silniční
ocelové stožáry výšky 6 m nad terénem
a svítidla ve vzdálenostech 25 až 30 m.
Podél chodníku budou umístěny nové
lavičky a odpadkové koše. Stromořadí
bříz bude vykáceno a nahrazeno novými
dřevinami. V místech, kde jsou navrženy
vsakovací průlehy, budou dřeviny snášející
občasné zamokření. Všechny nezpevněné
plochy dotčené stavbou budou zatravněny.
Dřeviny jsou navrženy mimo rozhledové
trojúhelníky křižovatek. V dalším stupni projektu budou zjištěny průběhy inženýrských sítí a poloha navržených dřevin
upravena tak, že nebudou zasahovat do
ochranných pásem podzemních vedení.

Záměr vznikl zejména na základě
těchto nedostatků současného stavu:
• Stáří stromů ve stromořadí, při silném
větru dochází k jejich pádu s nebezpečím pro řidiče i chodce
• Četná poškození vozovky řešená provizorními vysprávkami apod.
• Chybí návaznost pěších tras – chodníky v ulicích kolmých na ulicí Mrázkova
nejsou propojeny s chodníkem po
severní straně
• Chodníky nejsou bezbariérové, chybí
prvky pro samostatný bezpečný pohyb
osob s omezenou schopností orientace
• Nedostatečné osvětlení
Případné dotazy či připomínky směřujte na
místostarostu Mgr. Pavla Lintnera:

U plánovaných bytových domů se počítá
s kontejnery pro komunální odpad. Bude se
jednat o dlážděné plochy přiléhající k parkovištím u bytových domů.

•
•

tel. 381 508 124,
e-mail: lintner@musobeslav.cz.
redakce

Západně od domů č. 21, 23 je navrženo
parkoviště pro 33 stání pro osobní vozidla. Toto parkoviště bude napojeno na
ulici Krátká. Tím se navýší kapacita stání
pro zamýšlenou výstavbu bytového domu
BD 06 a BD 07 dle ÚS Svákov.
Komunikace bude osvětlena jednostran-

DIAKONIE
ROLNIČKA

BD 01

BD 06
BD 07

Č. 23

A

PIVNICE U
MRTVOLY

UH

ŠD

M

HŘIŠTĚ

TOV

HŘBI

SENIOR
DŮM

Č. 21

Podrobné informace o projektu a situační výkres v barevném provedení naleznete na www.musobeslav.cz/mesto/projekty-mesta/pripravovane-projekty/stavebni-upravy-mrazkovy-ulice-v-sobeslavi-2149cs.html
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Zastupitelstvo města Soběslavi
Místní referendum, prodej pozemků pro pumptrackovou dráhu nebo dar Moravské Nové Vsi zasažené tornádem. O těchto
a jiných otázkách rozhodlo 22. září zastupitelstvo na 16. zasedání ve velkém sále kulturního domu. Na programu zasedání bylo
devět bodů, přinášíme jejich stručnou rekapitulaci.
V bodě č. 1:
Zastupitelé schválili změnu rozpočtu města Soběslavi v předloženém znění. Rozpočtové opatření č. ZM 3/2021 rozšířilo schválený
rozpočet města Soběslavi o nové příjmy a výdaje, které vznikly
během llI. čtvrtletí letošního roku. Poslední položkou č. 39 návrhu
na změnu rozpočtu je zahrnutí výdajů na pořádání referenda k průmyslové zóně, výdajů na právní služby a případnou změnu územního plánu spojenou s výsledky referenda. Navrženým opatřením
se zvyšuje celkový objem rozpočtových příjmů města na rok 2021
o 16 527 578,52 Kč a výdajů o 15 494 293,34 Kč. Z rozpočtového
opatření č. ZM 3/2021 vzniká přebytek ve výši 1 033 285,18 Kč.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi na poskytnutí dotace 700 000 Kč na pokrytí ztráty veřejného koupaliště, především v souvislosti s vládním nařízením o omezení kapacity
a s nepříznivým počasím v letním období. Z důvodu výpadku příjmů v době probíhající epidemie COVID-19 a omezení kulturních
akcí především na jaře 2021 byl navýšen příspěvek na provoz kulturnímu domu o 350 000 Kč. Zastupitelstvo dále na návrh Rady
města Soběslavi odsouhlasilo uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančních prostředků městysu Moravská Nová Ves ve
výši 200 000 Kč a Římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves
ve výši 50 000 Kč na odstranění následků živelné pohromy po
zasažení tornádem.
V bodě č. 2:
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2021,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku z pobytu. Ke změně došlo v souvislosti s Novelou zákona
č. 565/1990 sb. o místních poplatcích zákonem č. 609/2020 sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2021. Nově došlo k rozšíření případů, které
nejsou předmětem poplatku z pobytu o „pobyt ve zdravotnickém
zařízení poskytovatele Iůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou
zdravotnickou službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní
pojištění nebo pokud je její součástí“. Dále došlo k úpravě případů osvobozených od poplatku z pobytu uvedených v článku osm
vyhlášky. Na sazbě poplatků se nic nemění.
V bodě č. 3:
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v souvislosti s přijetím nového zákona č. 541/2020 Sb. a dále zákona
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Smyslem
vyhlášky je dle důvodové zprávy: „zavedení obecního systému odpadového hospodářství na svém území, stanovit v souladu se zákonem místa pro oddělené shromažďování složek komunálního odpadu, minimálně v rozsahu nebezpečných odpadů, papíru, plastů,
skla, kovů, biologických odpadů a jedlých olejů a tuků a nejpozději
od 1. 1. 2025 rovněž textilu“. Pro fyzické osoby plyne povinnost
dodržovat tato pravidla stanovená obecně závaznou vyhláškou.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání se mohou do
obecního systému zapojit na základě uzavřené smlouvy s městem
Soběslav. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2022. Více informací
bude uveřejněno v prosincovém čísle Soběslavské hlásky.

V bodě č. 4:
Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v předloženém
znění. Z důvodu postupného zvyšování nákladů města na odpadové hospodářství došlo k navýšení místního poplatku ze stávajících
600 Kč na 720 Kč. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2022. Více
informací bude uveřejněno v prosincovém čísle Soběslavské
hlásky.

V bodě č. 5:
Zastupitelé města zvolili přísedící u Okresního soudu v Táboře
paní Ing. Blanku Smetanovou, která se se zastupiteli a veřejností
podělila o své zkušenosti z předchozího čtyřletého působení u zmíněného okresního soudu.
V bodě č. 6:
Zastupitelstvo schválilo prodej a koupi některých pozemků (viz
usnesení na str. 4-5). Dále zazněla informace o plánovaném projektu výstavby pumptrackové dráhy, která by se měla nacházet na
Sídlišti Svákov v lokalitě vedle skateového a nového sportovního
hřiště. (Pozn red.: Jedná se o dráhu šířky cca 3 m pro kola v uzavřeném okruhu s vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují
udržovat a zvyšovat rychlost. Lze ji tak projíždět bez šlapání či
odrážení, jezdec pomáhá udržovat pohyb změnou těžiště těla, tj.
pohybem svého těla.) Obdobná dráha se nachází např. v areálu
Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě nebo v Hluboké nad
Vltavou.
V bodě č. 7:
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh podmínek pro přípravu textu
smlouvy pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav mezi městem
Soběslav a vlastníky pozemků, předložený Výborem pro rozvoj
Průmyslové zóny Soběslav. Po přijetí bude návrh podstoupen
k právnímu zpracování včetně definování potřebných nástrojů vymahatelnosti. Návrh podmínek včetně aktuálních informací může
veřejnost zhlédnout na www.musobeslav.cz/prumyslova-zona.
V bodě č. 8:
Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení místního referenda na území
města Soběslavi dle Návrhu přípravného výboru pro konání místního referenda o otázkách:
•

Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo
veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít
k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných ploch
Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění
změny č. 1?

•

Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo
veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít
k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly) převyšující 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20
vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?

Datum konání místního referenda stanovilo zastupitelstvo na
6. 11. 2021 a neztotožnilo se tak s opraveným návrhem přípravného
výboru na konání místního referenda při komunálních volbách
v příštím roce.
Pozn. redakce: Přípravný výbor termín konání místního referenda 6. 11. 2021 napadl u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Krajský soud rozhodl o konání místního referenda v Soběslavi
o výše uvedených otázkách dle požadavku přípravného výboru,
tedy v termínu komunálních voleb v příštím roce. Více se dočtete
v článku tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla na straně 2.
V bodě č. 9:
Vyjádřili své připomínky zástupci z řad veřejnosti. I zde byl
prostor převážně věnován průmyslové zóně.
Záznam celého zasedání je možné zhlédnout na FB stránce infocentra města. Odkaz naleznete na webových stránkách města pod
menu v horní liště: Úřad/Informace/ Záznam 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi.
redakce
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Zákaz užívání kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1. září 2022
Vlastníte byt nebo dům a topíte kotlem na pevná paliva 1. nebo
2. emisní třídy? Víte, že jejich užívání bude od 1. září 2022 zakázáno? Nyní, i když nemáte dostatek financí, máte poslední šanci
na jeho výměnu za ekologický zdroj.
Program na výměnu neekologických kotlů, tzv. kotlíková dotace,
vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně
ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší třídy
podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán
a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižším příjmem mohou
využít ti, jejichž výše průměrného ročního čistého příjmu na člena
domácnosti v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč
na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány a u nezletilých dětí a u studentů do 26 let se příjem počítá
jako nulový. Osoby se starobním nebo invalidním důchodem
3. stupně mají na dotaci nárok automaticky.
Dotaci můžete využít na výměnu původního kotle na dřevo nebo
uhlí nižší než 3. třídy za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo
a plynový kondenzační kotel. Díky kotlíkovým dotacím získáte
zpět až 95% způsobilých výdajů. Do nich lze zahrnout například
i stavební práce, dodávky a služby související s realizací,
rekonstrukci otopné soustavy, akumulační nádoby a kombinované
bojlery, zkoušky a testy na uvedení zdroje k užívání a projektovou
dokumentaci. Za způsobilé jsou považovány instalace realizované
od 1. 1. 2021.
S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné
stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které
provádí kontroly spalovacích zdrojů, však budou moci zohlednit
snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená,
že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle do 1. září
2022, můžete se vyhnout případné pokutě.
Kontaktujte krajský úřad na webových stránkách: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz naleznete kontakty na příslušné pracovníky.

•
•
•

Příjem žádostí bude probíhat od začátku roku 2022 přes
krajské úřady, které vám poskytnou i odborné poradenství.
Budete mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého můžete vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam
není povinný.
Dotaci na nový kotel můžete zcela nově získat i pokud trvale
žijete v rekreačním objektu.

Co je třeba k podání žádosti?
•
•

Formulář žádosti o podporu
Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního
zdroje tepla – prokážete tak, že starý kotel splňuje podmínky
kotlíkové dotace
• Doklad, že jste vlastníkem nemovitosti, kde je nebo bude instalován nový zdroj vytápění
• Doklad o splnění podmínky na výši průměrného čistého příjmu na člena domácnosti
• Foto starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Bližší informace získáte na webových stránkách www.kotlikydotace.cz nebo https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
Dotazy směrujte na krajský úřad nebo na infolinku Státního fondu životního prostředí ČR. Zelená INFOLINKA
SFŽP ČR: 800 260 500 pondělí – pátek: 7.30 – 16.00 hodin,
E-mail: dotazy@sfzp.cz.
Klára Borčová, OŽP

Program Nová zelená úsporám
Nespadáte do nízkopříjmové skupiny, ale
i přesto potřebujete starý kotel vyměnit?
Právě pro vás je tu program Nová zelená
úsporám, který je financován Evropskou
unií. Na nový kotel vám přispěje až 50 %
výdajů.
Dotaci z programu Nová zelená úsporám
můžete využít na výměnu kotle na pevná
paliva 1. nebo 2. emisní třídy, na výměnu
lokálních topidel nebo na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. Ve všech
těchto případech díky ní můžete ušetřit až
polovinu pořizovacích nákladů.
Na rozdíl od kotlíkových dotací mohou
o dotaci žádat nejen majitelé rodinných
domů či trvale obývaných rekreačních
objektů, ale také majitelé bytových domů
či bytů. Výše příjmu nehraje žádnou roli
a žádat může prakticky kdokoli.
Výhodou je, že v rámci jedné žádosti můžete požádat i o další podporu například
na zateplení domu, využití dešťové vody či
pořízení solárních systémů. Díky komplex-

nímu projektu navíc získáte finanční bonusy v řádu až několika desítek tisíc korun.
Příjem žádostí
• Žádosti jsou přijímány od 12. října 2021
přes webové stránky www.novazelenau-

sporam.cz. Elektronicky bude probíhat
i následná komunikace se Státním fondem životního prostředí ČR.
Co je třeba k podání žádosti?
• Formulář žádosti o podporu

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
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Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního
zdroje tepla – prokážete tak, že starý kotel splňuje podmínky
programu
• Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je
nový zdroj tepla realizován
• Foto starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
Chcete vědět víc? Navštivte webové stránky: https://www.novazelenausporam.cz .

Potřebujete poradit? Obraťte se na krajská pracoviště Státního
fondu životního prostředí ČR. OSOBNÍ KONZULTACE pondělí a středa: 9 – 17 pátek: 9 – 12 hodin. E-mail: info@sfzp.cz,
Zelená linka: 800 260 500 pondělí – pátek: 7.30–16 hodin.
V tabulce na str. 10 jsou uvedeny typy spalovacích zdrojů a možná
výše příspěvku z programu Nová zelená úsporám.
Klára Borčová, OŽP

Informativní
důchodová aplikace

Stolní kalendář
pro rok 2022

Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení (dále ČSSZ), která zájemcům poskytne jasnou a srozumitelnou informaci o evidovaném počtu let důchodového pojištění a odhadované výši starobního důchodu. Díky této službě
jednoduše a rychle zjistíte, jaký je váš důchodový věk, (u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí), jak vysoký by mohl být váš starobní
důchod, kolik let a dní pojištění již bylo získáno a kolik let a dní do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. Služba
umožňuje i vložení vybraných náhradních dob pojištění (studium, vojenská či civilní služba) či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci. Vložené doby jsou
použity výhradně pro účely provedení vyhodnocení, do evidence ČSSZ
se neukládají.

Udělejte radost sobě a svým blízkým, pořiďte
si domů STOLNÍ KALENDÁŘ na rok 2022
s historickými fotografiemi našeho města.

Jak službu jednoduše použít se můžete dozvědět ve videu, které naleznete
v části „Více informací o službě“ na eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace. Pro přístup do aplikace na ePortálu ČSSZ
můžete použít buď datovou schránku, nebo národní identitní autoritu, NIA.
Ta nabízí velké množství identifikačních prostředků, mimo jiné i bankovní
identitu, Mobilní klíč eGovermentu, eObčanku, MojeID aj. Službu spustíte
po kliknutí na tlačítko ONLINE SLUŽBY v horní liště aplikace, kde zvolíte
kategorii „Pro pojištěnce“. Poté vyberete službu „Informativní důchodová
aplikace“ a kliknete na tlačítko spustit. V případě žen bude potřeba doplnit
ještě některé dodatečné údaje. Více na eportal.cssz.cz.
-min-,
(zdroj: ČSSZ)

Jedná se o kalendář, který Vás zavede zpět v čase
na známá místa. Spatříte Soběslav v jejím historickém hávu, známou i neznámou, místa jiná i zaniklá.
Proniknete do časů, které provázely osudy našich
předků. Připomeňte si Soběslav na prahu minulého
století. Prohlédněte si místa, budovy, náměstí, přírodu v proměnách času.
Kalendáře budou v prodeji na konci listopadu
v infocentru na nám. Republiky čp. 1. Cena kalendáře
je 129 Kč.
-pim-

Dne 10. 11. oslaví naše maminka
p. Libuše Herzová ze Soběslavi
své 95. narozeniny.
Hodně zdravíčka jí přejí
dcery Iva, Libuše a syn František,
všechna vnoučata, pravnoučata
a dvě prapravnučky.

Milostivé léto
Jedná se o jednorázovou akci, při které se dlužníci mohou zbavit alespoň
některých starých dluhů vůči státu nebo obci. Akce nabyla účinnosti od
28. října 2021 a potrvá tři měsíce. Pokud do 28. ledna 2022 dlužník zaplatí
svůj původní dluh (a poplatek za ukončení exekuce), budou mu prominuty
všechny úroky a penále. Jedná se zpravidla o nedobytné dluhy, které dlužníci nezvládají splácet kvůli vysokým přirážkám. Mezi pohledávky mohou
patřit dluhy např. u dopravního podniku, u pojišťovny, u společnosti ČEZ,
u obce, v nemocnici apod. Milostivé léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální život. Akce byla schválena
parlamentem v létě 2021.
-min- (zdroj:exekuce.justice.cz)

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval členům volební okrskové komise č. 2, za bravurní
zvládnutí průběhu voleb. Činím takto proto, že
v komisi byli tři mladí členové, kteří tuto funkci
zastávali poprvé a zvládli ji naprosto skvěle. Přiznám se, že mé počáteční obavy ihned vzaly za
své. Zhostili se zadaných úkolů naprosto skvěle.
Děkuji všem za skvělou práci.
Jan Schmid
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VZPOMÍNÁME

Utichlo Tvé dobré srdce
a milý hlas,bolest však
nezhojí žádný čas.
Kdo Tě měl rád, jen
v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval,
nikdy nezapomene.
Krásná léta s tebou
prožitá nás budou
provázet do konce života.

Dne 2. 11. 2021
to bude 11 let, co nás
navždy opustila naše
milovaná dcera, maminka,
manželka a sestra
Jana Hoffmannová,
rozená Cílková.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče, manžel
Pavel, děti Roman,
Michal, Gita, Pavel,
sestra Monika s rodinou
a ostatní příbuzní.
Nikdy nezapomeneme!

Narození:
•
•

Dne 24. 11. 2021
uplyne 1 rok,
co nás navždy opustil
náš milovaný
manžel a otec
František Míka.
S láskou a úctou
vzpomíná manželka
Marie, synové
Petr a Luboš

Dne 26. 11. 2021 uplyne
20 let, kdy nás navždy
opustil František Beer.
Stále s láskou
vzpomínají dcery
Jeanetta a Renáta
s rodinou

Nela Slivárichová
Anežka Polišenská

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•

Buzek Jan
Kurej Andriš
Soukupová Marie
Melcerová Danuše
Studený Václav
Bříza Jindřich
Gaisler Ivan

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 26. října 2021
uplynulo 7 smutných
let, co nás navždy
opustil náš milovaný
tatínek a manžel
pan Petr Panocha.
Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka, syn a dcera
s rodinami

Dne 28. 11. 2021 uplyne
6 let, co nás navždy
opustil pan Jan Dvořák.
S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka
Marie a syn Jan s rodinou,
vnučka a pravnouček

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dne 13. 10. by oslavila
své 80. narozeniny paní
Věra Hybšová
ze Soběslavi.
S láskou stále
vzpomíná
manžel Jaroslav
s celou rodinou

Chtěly bychom poděkovat
za péči o naši maminku
Marii Soukupovou celému
kolektivu p. Megisové
- domácí péče. Především
za jejich milé jednání,
ochotu a velkou
morální pomoc v jakékoliv
době i nad rámec jejich
pracovních povinností.
Velmi si Vážíme jejich
náročné práce.
Vřele děkujeme,
dcery Jana a Hanka

Chtěla bych poděkovat
za dlouholetou péči o mého
manžela Václava Studeného
celému kolektivu pod vedením paní Marii Megisové
z Domácí zdravotní péče
Soběslav.
Zároveň děkujeme všem, kteří
se přišli s manželem rozloučit
a za jejich květinové dary,
písemné kondolence.
Manželka Marta a synové
Jiří a Martin s rodinami
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program – listopad 2021
9.00 - 12.00 Univerzita třetího věku, malý sál
16.00 Diakonie Rolnička – Taneční kurzy 4., velký sál
16.00 a 19.00 Taneční kurzy 8., velký sál, vstupné 40 Kč
10.30 DS Koňmo, Vodnická pohádka, velký sál, vstupné
dospělí 60 Kč, děti 50 Kč, rodinné 2. dítě zdarma
Čtvrtek 11. 11. 16.00 Diakonie Rolnička – TK Prodloužená, velký sál
Sobota 13. 11. 16.00 a 19.00 Taneční kurzy 9., velký sál, vstupné 40 Kč
Úterý 16. 11. 9.00 - 12.00 Univerzita třetího věku, malý sál
Úterý 16. 11. 16.00 Diakonie Rolnička – Taneční kurzy 6., velký sál
Pátek-sobota 19. - 20.11. Kreativ Zima & Vánoce 2021
Neděle 21. 11. 10.00 a 14.00 Taneční kurzy 10., velký sál, vstupné 40 Kč
Čtvrtek 25. 11. 16.00 Diakonie Rolnička – Taneční kurzy 7., velký sál
Sobota 27. 11. 18.00 TK – Věneček A, hraje RM Band, velký sál
Neděle 28. 11. Rozsvícení vánočního stromu, náměstí Republiky
Úterý 30. 11. 9.00 - 12.00 Univerzita třetího věku, malý sál
Úterý
Čtvrtek
Sobota
Neděle

2. 11.
4. 11.
6. 11.
7. 11. 

Helena Tour 2020 „Vzhůru k výškám“

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Předplatné Zima
a jaro 2021-2022
Neděle 12. prosince v 19.00 hod.
PERFECT DAYS
Pantheon production s.r.o.
Romantická komedie nejen
o ženách a nejen pro ženy.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová/Eva
Lecchiová, Petra Jungmanová, Vilém
Udatný
Středa 19. ledna v 19.00 hod.
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
Divadlo Verze
Nejenom zdařilá komedie,
ale i příběh k zamyšlení.
Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela,
Matouš Ruml

koncert Heleny Vondráčkové
pátek 3. prosince v 19.00 hodin
Legenda české pop music a držitelka mnoha světových ocenění Helena Vondráčková, vyjede na podzim na odložené česko-slovenské turné, které mělo původně začít
na jaře, ale kvůli koronavirové krizi ho zpěvačka přeložila na podzim. Během své
více než padesátileté kariéry nazpívala přes 1 500 písní. Na koncertě zazní nejen
osvědčené hity, ale také písně z posledního studiového CD Tvrdohlavá, které zpěvačka vydala loni.
„Ani v této těžké době to nevzdávám a pevně věřím, že se budeme moci setkat na
koncertech. Rozhodla jsem se celé turné pojmenovat Vzhůru k výškám. Netřeba asi
dodávat, že jsem se nechala inspirovat názvem mého velkého hitu z filmu S tebou mě
baví svět, který zazní i na koncertě v Soběslavi. Mohu dále prozradit, že hostem mého
koncertu v Soběslavi bude úžasná taneční skupina Tap Academy Prague, kterou vede
mistr světa ve stepu Tomáš Slavíček,“ doplnila Helena Vondráčková.
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: Vstupenky zůstávají v platnosti! Prodej vstupenek v kanceláři KD nebo na www.kdms.cz

Pondělí 21. března v 19.00 hod.
DOKONALÁ SVATBA
Indigo company
Každé svatbě předchází noc před

svatbou…

Hrají: Ondřej Voleník / Michael Vykus , Petr Buchta / Zbigniew Kalina
/Aleš Petráš, Malvína Pachlová / Patricie Solaříková,, Lilian Fischerová,
Jana Trojanová, Dana Morávková
/ Simona Vrbická Miroslav Dvořák
/ Václav Kopta
Předplatné již v prodeji!
Změna programu vyhrazena!
Cena 900 Kč.
Předplatitelé 2019 - 300 Kč doplatíte pouze jedno představení, místa
stále rezervujeme! Pokud již máte
doplaceno, vyzvedněte si prosím aktuální předplatenku v kanceláři KD.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
• Korálkování
Městská knihovna Soběslav Vás zve na tvoření s Michaelou
Huslarovou, které se bude konat v sobotu 6. 11. 2021 od
9 do12 hodin. Můžete se těšit na vyrábění náramků, přívěsků,
náušnic a dalších výrobků.
• Cestopisná beseda – Petr Nazarov
Městská knihovna Soběslav Vás zve na cestopisnou besedu
s Petrem Nazarovem, která se bude konat 24. 11. 2021 od
17 hodin. Beseda nese název Čtyři pobyty a čtrnáct měsíců života na Havaji - v „nejlíbeznější flotile, která kdy v oceánu zakotvila“, jak kdysi pronesl Mark Twain. Dozvíte se o místních
zvycích, o tanci hula, šamanismu, léčitelství Ho‘oponopono,
o přírodních krásách a o putování po jednotlivých ostrovech.
Kateřina Šťastná

Pojďme společně zahájit adventní čas
a užít si předvánoční atmosféru na soběslavském náměstí.
Město Soběslav ve spolupráci s Diakonií Rolnička a kulturním domem srdečně zvou na celodenní akci „Rozsvícení
vánočního stromu a Rolničkový adventní trh“, který proběhne v neděli 28. 11. 2021 od 10:30 hodin na soběslavském
náměstí (program na str. 16).
Tradiční Rolničkový trh nabídne řadu zajímavých výrobků
a výborné domácí občerstvení. Pro děti bude po celý den připraven doprovodný program plný her. Děti se mohou těšit
na zábavná zastavení, ve kterých si vyzkouší lovení kaprů,
míření na přesnost, zdobení perníčků nebo malování na obličej. Během kulturního programu se na podiu představí místní
i přespolní umělci a v 17 hodin společně s Jiřím Přibylem
a pěveckým sborem Anonym Voice slavnostně rozsvítíme
vánoční strom.
Na adventní čas je připraven další program, který naváže na loňské nedělní trhy. Každé nedělní odpoledne až do
Štědrého dne se tak můžete těšit na vánoční trhy, koncerty a program pro děti. Součástí programu jsou i akce, které se minulý rok konat nemohly, jako Zvonkový průvod
a Česko zpívá koledy. Věříme, že se společně setkáme
i na novoročním ohňostroji, při kterém se zahřejeme
punčem nebo svařeným vínem.
Přejme si, ať nám epidemiologická situace nezkomplikuje
rozsah a podobu naplánovaných akcí, o kterých budeme včas
informovat prostřednictvím městského rozhlasu, webových
stránek i facebookového profilu města.
Komise kultury, školství a cestovního ruchu
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Soběslavské infocentrum
se umístilo na šestém místě
SOBĚSLAVSKÁ MUZEJNÍ
MIMOSEZONA
Listopadem muzeum vstupuje do mimosezony, během níž bude v Rožmberském
domě pro objednané školní i jiné skupiny
přístupná výstava Savci Táborska a umělecko-historická expozice Soběslav – město
pětilisté růže. K oběma pro školy nabízíme
i lektorské programy. Smrčkům dům bude
otevřen během dvou adventních nedělí
(28. 11. a 12. 12.) v rámci předvánočního
programu připraveného městem Soběslav.
Přednášky obou našich cyklů na tuto mimosezonu neplánujeme, a to jak vzhledem
k epidemické situaci, tak i proto, že aktuálně nemáme k dispozici přednáškový sál.

POKOJÍČKY PRO PANENKY
VE VESELÍ
Během adventu bychom Vás rádi pozvali
především do veselského Weisova domu,
kde bude k vidění výstava pokojíčků pro
panenky ze sbírek Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Prostřednictvím těchto oblíbených dětských hraček představí historii
bytové kultury i proměnu obchodů během
20. století. Věříme proto, že výstava zaujme
návštěvníky všech generací od nejmenších
dětí až po pamětníky. Vernisáž proběhne
v pátek 26. 11. od 17:00, výstava pak bude
otevřená i během celého prosince.
Daniel Abazid,
vedoucí Blatského muzea

V rámci ankety Oblíbené informační centrum 2021 se umístilo
naše infocentrum na
šestém místě v rámci Jihočeského kraje. Hlasování v této anketě proběhlo
v období od 21. 6. do 31. 8. 2021.
V anketě bylo zapojeno 470 infocenter

z celé České republiky. Zájemci mohli
pro své oblíbené infocentrum hlasovat
on-line.
Děkujeme všem, kdo se do ankety
zapojili a dali nám svůj hlas. Vážíme
si ho a děláme vše pro to, abychom
naše služby stále zkvalitňovali.
Michaela Pimperová, pracovnice IC
Zdroj: www.aticcr.cz

MŠ NERUDOVA
Podzim u nás v MŠ
Přicházející podzim není tak vítaný jako léto. U nás v mateřské škole se na něj všichni moc těšili, protože i podzim má své
půvaby. Tolik nádherných barev! Mezi hořící žlutou plápolá
oranžová a rudá. Děti s radostí sbíraly spadané podzimní listí,
které využily k tiskání a tvoření skřítků „Podzimníčků“. Hráli
jsme si na houbaře a poznávali jedlé houby. Děti si procvičovaly jemnou motoriku – tvořily slunečnice, pracovaly s přírodninami – poznávaly kaštany, žaludy a šípky. Starší se naučily trhat na zahradě
u Podojilů jablíčka – moc děkujeme, a pak si z nich uvařily ve školičce kompot.
Všem moc chutnal! Jak se peče štrúdl či muffiny, to už si děti také vyzkoušely.
„Vyletěl si pyšný drak, vyletěl si do oblak, zvysoka se dívá na svět, strašil by a neví
jak. Rozhlíží se do všech stran, přitom spatřil hejno vran, ale vrány se mu smály, že
je ještě malý pán.“ Začátek veselé písničky zpívané dětmi byl začátkem pro tvoření a malování podzimních dráčků. O tom, jak děti tvořily s maminkou a tatínkem
doma na téma „DÝŇOVÁ STRAŠIDÝLKA“, vás budeme informovat v příštím čísle Hlásky.
Děti s velkou chutí a radostí začaly chodit od měsíce října cvičit do tělocvičny Spartaku. Velké prostory si užíváme a vždy se děti těší, jaké cvičební nářadí či náčiní paní
učitelky připraví. Projekt „Děti do bruslí“ zahájily předškolní děti ze třídy Hvězdičkové. Malí bruslaři zahájili výukový program, který má deset lekcí. První „kroky“
na ledě zvládly děti moc dobře. Těšíme se na velké moštování jablíček, které proběhne na zahradě mateřské školy. Ale o tom až příště.
kolektiv MŠ Nerudova
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MŠ DUHA
Ocenění naší školky
Časopis Poradce ředitelky MŠ a Nakladatelství
FORUM vyhlašují už od
roku 2018 soutěž Mateřská škola roku. Pro rok
2021 se právě Mateřská škola DUHA
Soběslav stala Školkou roku. Zapojit se
mohly všechny mateřské školy z České republiky. V soutěži vždy prezentují
nějaký svůj projekt nebo činnost v určité oblasti. Pro rok 2021 byly na výběr
3 oblasti, chráníme přírodu, zvelebujeme školku a jíme zdravě. U nás v mateřské škole se snažíme chránit přírodu,
máme certifikát Zdravá školní jídelna,
ale do soutěže jsme vybrali náš projekt
Zahrada sedmi barev. Je to náš největší
projekt posledních let a ještě stále zahradu zvelebujeme a práce ještě zdaleka nejsou u konce. Přípravy materiálů
do soutěže se ujala paní učitelka Petra
Kabešová, která popsala projekt přeměny naší zahrady, natočila a sestříhala
krátké video jako seznámení se zahradou

a jednotlivými zónami. Moc nás těší, že
porota vybrala právě naši školu. Jestli
vás zajímá, jak vypadá naše zahrada
ve videu, díky kterému jsme cenu vyhráli, podívejte se na náš facebook MŠ
DUHA Soběslav. Projekt zahrady je
v současné chvíli znovu aktuální, právě
probíhá další etapa rekonstrukce. První
říjnové pondělí se na školní zahradě sešli tatínci, zaměstnanci mateřské školy
a zástupci firmy Dřevovýroba Václav
Vaněk a společnými silami a pomocí
techniky připravili prostor hned pro
tři nové zóny - Farma, Dílna a Stavba. Už se nemůžeme dočkat, až budou
všechny tři nové části dokončeny. Doufáme také, že budeme moci brzy opět
uspořádat Zahradní slavnost a oslavit tam dokončení další části zahrady
a třeba i titul Školka roku…

Podzim v MŠ
Podzim je to nejbarevnější roční
období a ve školce ho máme moc rádi,
a to nejen proto, že jsme školka plná barev. Podzim nám dává i spoustu plodin
a přírodnin k rozvíjení všech smyslů,
fantazie a tvořivosti. I letos jsme si společně užili duhové „podzimohraní“. Co
všechno jsme na podzim podnikli, vytvořili, a že nás v Duze podzim baví, se
můžete přesvědčit také na našem plotě.
kolektiv MŠ DUHA

ZŠ A SŠŘ SOBĚSLAV
Podzim u nás v ZŠ
V naší základní škole jsme se po prázdninách opět sešli a zahájili další školní
rok. Bez velkého otálení se všichni pustili do učení, které nám zpestřila účast na
akci Ukliďme Česko. Vyčistili jsme určenou část města a vysvětlili si význam
třídění odpadu a recyklace.
Odměnou dětem byl výlet do ZOO v Táboře, kde si prohlédli cizokrajná zvířata.
Se zvířaty domácími se žáci seznámili
na tradiční soběslavské výstavě chovatelů drobných zvířat.
Na soběslavském dopravním hřišti jsme
si zopakovali pravidla silničního provozu a důležité dopravní značky. Tyto znalosti děti využijí nejen při cestě do školy
a ze školy, ale i v každodenním životě.
Musím též zmínit přeměnu našeho školního pozemku realizovanou během letošního podzimu. Máme vybudované
zbrusu nové pétanquové hřiště, které
využijeme téměř celoročně. Zahrada je
nově upravena a obohacena o vyvýšené
záhony. Celou tuto akci měli v režii mistři i učni z naší kmenové školy. Mnozí z těchto učňů jsou našimi absolventy
a nyní se z nich stávají zdatní řemeslníci.
Všem, kdo se na realizaci přestavby jakkoli podíleli, velmi děkujeme.
Na konci října byl ve škole uspořádán
projektový den Barevný podzim. Děti
zpracovávaly výpěstky ze školní zahrady. Využily dýně, brambory i jablka a na
jejich kulinářských dobrotách si všichni
moc pochutnali. Po občerstvení si žáci
vyrobili podzimní zápichy, kterými vyzdobili školu.
V tomto akčním duchu se pomalu posouváme do zimního období, jež si plánují naši učitelé i žáci užít stejně jako to
podzimní.
Mgr. Lucie Valešová

Cenu Mateřská škola roku 2021
převzaly na konferenci pořádanou
nakladatelstvím FORUM ředitelka
Alena Krejčová, zástupkyně Martina
Hasmanová a autorka soutěžního videa Petra Kabešová

Dlabání dýně v červené třídě
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Ukliďme Česko - ukliďme Soběslav
Dne 17. 9. 2021 se naše Střední škola řemeslná a Základní
škola Soběslav zúčastnila ekologické soutěže, kterou na naší škole
pořádala Mgr. Pavla Ženíšková.
Této akce jsme se zúčastnili velmi rádi, ne jen proto, že jsme se
nemuseli učit, ale protože jsme mohli pomoci naší bezbranné
přírodě. Při úklidu jsme se velmi pobavili a mohli přemýšlet nad
životním prostředím. Při úklidu jsme nalezli i nemožné, třeba
rozbité umyvadlo. Celkově jsme sesbírali 19 kusů pytlů. Jejich
váha byla
150 Kg. U této akce jsme si všichni uvědomili, jak jednoduché je něco zahodit. Bohužel už nikdo nepřemýšlí nad tím, jak
dlouho se odpad v přírodě rozkládá a jak moc přírodě ubližuje.
Chtěli bychom všechny poprosit, aby přestali znečišťovat naše
prostředí.

Vendula Babická, Antonín Dubský a Markéta Kadlecová, třída K3

ZŠ E. BENEŠE
Projektové dny ŠD
Výlet do zážitkového parku Zeměráj
30. září jsme s druháčky vyrazili do zážitkového parku
Zeměráj. Ve chvíli, kdy jsme prošli branou, ocitli jsme
se v době prvního osídlení naší vlasti v době starých Slovanů.
Přivítala nás vědma a bylinkářka Lada, která se stala naším průvodcem po dějinách.
Dozvěděli jsme se, jak si lidé vybírali místo, kde založit svou
osadu. Jak obdělávali půdu a uchovávali zásoby. Prohlédli jsme
si sýpku, obilné jámy a pec na chléb. Paní Lada nám předvedla
zpracování vlny a lnu na nitě a tkaní látky. Děti si vyzkoušely umlít mouku z obilí na kamenném mlýnku. Dále jsme viděli
výrobu hliněných nádob a nahlédli jsme i do dobových obydlí.
Svačinu si děti snědly v krčmě středověké vesnice, kde si mohly
hrát na pekaře, kováře, obchodníky a loutkáře.
Po svačině děti hledaly správnou cestu bludištěm z klád a řešily
hlavolamy a hádanky.
S parkem jsme se rozloučili stezkou Naboso, kde si děti vyzkoušely svou obratnost na přírodních překážkách a svůj důvtip při
plnění úkolů.
M. Dřevová, L. Tučková

Příměstské tábory 2021
ZŠ E. Beneše letos uspořádala čtyři turnusy příměstských táborů
pro děti, které probíhaly v období letních prázdnin. O zážitky
z táborů se podělil kolektiv pracovníků školy:
-

1 . turnus (26. - 30. 7. 2021) „Indiánský prázdninový
týden“
Tento týden se celý nesl v indiánském duchu. Každý den jsme
se proměňovali v indiány a indiánky…. Vyráběli jsme si indiánské čelenky, obleky, náramky i náhrdelníky, vlastní dřevěné
tomahawky a lapače snů. O indiánech jsme si povídali a zkoušeli je i napodobit. Učili jsme se střílet z luku, házet oštěpem
i tomahawkem na cíl. Tančili jsme indiánské tanečky, stopovali
zvířata a lovili bizony. Fajn odpoledne jsme prožili i v přírodě,

kde naše indiánky sbíraly léčivé bylinky a indiáni rozdělali oheň
a vařili v kotlíku bylinkový čaj. V opravdu velkém horku, které
přetrvávalo celý týden, jsme se samozřejmě koupali nejen v bazénku, ale i na nedaleké plovárně a jeden den jsme jeli na výlet
do Jump arény Tábor.
3. turnus (9. - 13. 8. 2021)
Od 9. do 13. srpna 2021 se konal třetí turnus příměstského
tábora. Tento týden nám počasí opravdu přálo. Dopoledne jsme
trávili tancováním a sportováním, buď v tělocvičně nebo venku
na hřišti, kde jsme si zahráli i fotbal. Po obědě jsme si chvilku
odpočinuli a pak hurá do bazénu, který nás příjemně zchladil.
Podnikali jsme výlety po okolí Soběslavi. Byli jsme se podívat
u Chlebova na starý kamenný most, na Čejnově jsme si opekli
buřtíky a samozřejmě jsme nezapomněli navštívit ani soběslavskou rozhlednu.
O naše plná bříška se celý týden staraly paní kuchařky ze školní
jídelny, které nám připravovaly nejen výborné obědy, ale i dopolední a odpolední zdravé svačinky.
Myslíme si, že jsme si tento týden všichni skvěle užili a měli
jsme možnost poznat školu i trochu z jiné stránky. Nejen jako
místo, kde se během školního roku učíme všechno možné
i nemožné, ale poznali jsme, že se zde dají krásně trávit i letní
prázdniny a navazovat nová kamarádství.
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ZŠ KOMENSKÉHO
7. A pomáhala uklízet les!

Návštěva v Protivíně

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se žáci 7.A vydali vstříc do boje proti
kůrovcové kalamitě. Namasírovali nohy, vyhrnuli rukávy a vyrazili za krásným dnem do tučapských lesů.
Nejprve jsme museli zdolat 6 km pěší chůze ze Soběslavi na
Krotějov. Tam na nás čekal pan starosta Tučap spolu s lesním
hospodářem, který nám vysvětlil pravidla hospodaření v lese.
Popovídali jsme si o současném stavu našich lesů a různých
škůdcích. Dopoledne jsme strávili úklidem větví po těžbě dřeva. Děti byly úžasné, práce jim šla dobře od ruky a zasloužily si
velkou pochvalu zaměstnanců obce, kteří tam celou dobu pracovali s námi. Odměnou nám bylo opékání špekáčků a pro paní
učitelku hodina lesního ticha, protože žáci si vyprosili volný
rozchod. Naštěstí nikdo v hustých lesích nezabloudil a ve zdraví jsme se autobusem vrátili zpět do Soběslavi.
Dovolte mi ještě jednou moc poděkovat veřejně dětem, protože
odvedly úžasnou práci a dodaly mi spoustu energie pro další
práci ve škole!
za 7. A Eva Havlová

Ve čtvrtek 7. října se žáci čtvrtých tříd vypravili na exkurzi do Protivína. Nejprve navštívili Krokodýlí ZOO, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o krokodýlech, jejich vývoji,
druzích, rozmnožování, potravě aj. Dále si
mohli pohladit malého krokodýla, pozorovat želvy, hady
a zakoupit si suvenýry.
Druhou zastávkou na naší exkurzi bylo Království času.
Zde jsme objevili muzeum se sbírkou budíků, hodin, hodinek a dalších zajímavostí. Součástí prohlídky byla malá
dílna, kde si děti vyrobily papírové budíky a hodinky.
V Království času se nachází také kavárnička se skvělým
výběrem dobrot i nápojů. Počasí nám nepřálo, přesto se
nám na exkurzi moc líbilo.
I. Klimešová, L. Hrušková

Žák soběslavské ZŠ získal Lidickou růži
Ve čtvrtek 9. září se v zahradě Lidické galerie konalo vyhlášení nejvyšších ocenění Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, medailí „Lidická růže“
a Cen poroty. Jedno z nich zamířilo i do Soběslavi.
Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Lidice byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce
Lidice, zavražděných německými nacisty,
a všech dalších dětí, které zahynuly ve
válečných konfliktech.
Tématem letošního 49. ročníku byl Robot
a umělá inteligence na počest 100. výročí
hry R.U.R. a vzniku slova „robot“.
První část ceremoniálu patřila Cenám poroty - nejvyšším oceněním udělovaným
české a zahraniční škole. Cenu poroty pro
Českou republiku získalo Centrum sociálních služeb Horizont z Protivína. Cenu
poroty pro zahraniční školu získalo Visual
Art Center z ukrajinského města Kryvyi
Rih.
V další části ceremoniálu si pro medaile
přišlo téměř padesát medailistů, přede-

vším z České republiky. Oceněné děti obdržely medaili, diplom, reprodukce svých
oceněných prací a dárky – knížky, bloky,
výtvarné potřeby a další ceny. Z 11 213 prací ze 72 zemí světa bylo v letošním ročníku oceněno 945 prací, kterým bylo celkem uděleno 952 ocenění – 124 medailí,
32 medailí škole za kolekci prací a 796
čestných uznání. Jedním z oceněných byl
i Filip Maxera ze ZŠ Komenského, který
se se svým robotem dostal mezi 58 oceněných Čechů. Gratulujeme k úspěchu!
Pro děti byl na zahradě Lidické galerie připraven také doprovodný program,
inspirovaný tématem výstavy ROBOT
a umělá inteligence.
Výstava je veřejnosti přístupná do
31. 1. 2022.
-min(zdroj: www.mdvv-lidice.cz)
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RC SOBÍK
Jak reagovat při
zranění dětí? Dokázal by každý
rodič ve stresu podat první pomoc?
V říjnu jsme uskutečnili v naší herničce
dva workshopy první pomoci, na které si maminky mohly nejčastější situace,
jak podat první pomoc u dětí, vyzkoušet.
O workshop byl velký zájem a my jsme
moc rádi, že záchranářka Bc. Jana Straková zprostředkovala informace názornými
ukázkami na modelu dítěte. Všem samozřejmě přejeme, aby je nikdo nemusel
v praxi použít, ale určitě je dobré tyto znalosti a dovednosti umět, aby nás v případě
úrazu nic nepřekvapilo a my si pak dodatečně nic nevyčítali. Pro velký zájem ještě
workshop budeme v nejbližší době určitě
opakovat.

cích počasí trochu sychravější, můžete se
u nás s dětmi ohřát i v rámci volné herny.
Termíny naleznete v pravidelném programu. Během volné herny si k nám můžete
zajít nejen na dobrou kávu, ale také si zkusit společně s dětmi vyrobit nějaký hezký
výrobek na památku.

Jako prevence úrazů u dětí výborně funguje i správný rozvoj motorických dovedností. Když děti nasbírají tyto zkušenosti
v bezpečném prostředí, dokážou si potom
lépe poradit i v situacích náročnějších.
Nejenom z tohoto důvodu stále rozšiřujeme nabídku našich kroužků. Zájem
o pohybové hrátky pro děti, ale i zdravotně kondiční cvičení pro maminky je
obrovský a moc vám za něj děkujeme.
Rozšířili jsme nabídku o tanečky pro děti
a pohybové hrátky pro novorozence ještě
nelezoucí. Jelikož je v podzimních měsí-

vyzkoušet, třeba i jako inspiraci na vánoční dárky. Moc se na vás těšíme.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

V říjnu jsme dětem nakoupili nové dřevěné
hračky a to konkrétně velkou kuličkovou
dráhu a dřevěný nákupní vozík do našeho plně vybaveného obchůdku. Přijďte
si s dětmi někdy pohrát a nové hračky
Pravidelný program:
Pondělí

15:00 - 16:00

Sobdance (Niky) tanečky pro děti od 4 do 5 let

Úterý

8:30 - 11:30
15:00 - 15:45

Volná herna (Eva)
Pohybové hrátky IV. (Iva)

16:00 - 17:00

Zdravotně - kondiční cvičení pro maminky (Iva)

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30

Pohybové hrátky 0 (Jana) děti od 3.do 7. měsíců
Pohybové hrátky I. (Jana) děti lezoucí

9:45 - 10:30
14:00 - 17:00

Pohybové hrátky II. (Jana)děti chodící
Volná herna (Kateřina)

8:30 - 11:30
15:00 - 15:45
16.00 -17.00

Volná herna (Eva)
Pohybové hrátky III. (Iva)
Kondiční cvičení pro maminky (Iva)

Středa

Čtvrtek

Pátek

ZAVŘENO

I MY
Přijďte slavit s I MY
V loňském roce jsme bohužel nemohli oslavit 20. výročí od vzniku
naší organizace. O to víc nás těší, že
Vás na ni můžeme pozvat letos.
Podzimní večer přímo vybízí k lampionovému průvodu. V neděli 21. 11. 2021 se v 16:30 sejdeme na
náměstí v Soběslavi. Prosíme, přineste si, kromě lampionů, ještě zavařovací sklenici se svíčkou. Ze svíček společně vytvoříme velký obrazec ve tvaru srdce,
protože naši práci srdcem od začátku děláme.
Poté se společně vydáme do areálu TJ SPARTAK,
kde nás bude čekat symbolický narozeninový dort
a ohňostroj. Moc se těšíme na pouštění vodních lampionů – přání po vodě. Lampionky budou k dispozici
na místě za 50 Kč. Výtěžek poputuje na dofinancování rané péče.
Určitě přijďte, moc se na Vás těšíme!
Věra Srdečná, www.IMYpomahame.cz
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První víkend v říjnu v Soběslavi patřil chovatelům
ZO ČSCH Soběslav uspořádala ve svém chovatelském areálu ve dnech 1. - 3. října 2021 „Tradiční soběslavskou výstavu“ spojenou s okresní výstavou drůbeže, králíků, holubů, okrasné vodní drůbeže a exotického ptactva spojenou s výstavou jihočeské
pobočky moravských pštrosů. Akce každoročně zaujme a přiláká řadu návštěvníků a ani letošní ročník nebyl výjimkou.
Říjnová výstava chovatelů patří mezi
největší akce v Soběslavi, na které se malí
i velcí návštěvníci mohou naživo seznámit
s chovnými a plemennými zvířaty, která
řada z nich běžně vídá spíše jen v knihách
či odborných časopisech. I když má tato
akce v Soběslavi již dlouholetou tradici, není samozřejmostí. Dle předsedy ZO
ČSCH Soběslav Martina Nechutného chovatelů ubývá, cena chovatelských potřeb
a krmiv roste a zájem veřejnosti o nákup
chovných zvířat klesá. Vedle covidové nejistoty, která se promítla jak v ekonomice
organizace, tak chovatelství, postihl chovatele v uplynulém období také vlhký rok
a s ním související nemoci chovných zvířat. To významně ovlivnilo počet vystavovaných jedinců všech plemen.
Možná proto se v areálu letos sešlo zvířat
méně, jejich počet ale přesto nebyl zanedbatelný. Patnáct posuzovatelů během
jednoho dne ohodnotilo přibližně 253
králíků, 300 papoušků nebo 550 holubů a
240 jedinců drůbeže, zastoupené různými
druhy hus, kachen, krůt, slepic a dalších
druhů domácích zvířat. Vedoucí posuzovatelů vyjádřili chovatelům poklonu ke
kvalitě chovaných zvířat v podobě přibližně 90 čestných cen a 17 pohárů v mnoha
kategoriích.

Pohár starosty města v pátek 1. října převzal přítel Vladimír Dvořák z domácí
organizace, který je dlouholetým chovatelem exotického ptactva, a to z rukou starosty
města Jindřicha Bláhy a předsedy ZO ČSCH
Soběslav Martina Nechutného. Dalších
17 pohárů v různých kategoriích bylo předáno v neděli 3. října vedoucími jednotlivých odborností.
Od pátečního dne si návštěvníci mohli
prohlédnout všechna ohodnocená zvířata.
Malé děti obzvlášť ocenily expozici
s kozami a krásně zbarvenými okrasnými
kachničkami. Oblíbená byla také výstava
exotického ptactva. Dvanáct stánků v areálu nabídlo chovatelské potřeby, farmářské produkty, med, cukrovinky, ovoce,
zeleninu a květiny včetně kaktusů a jiřin.
Nechybělo ani chutné občerstvení, trdelník, káva, pivo a jiné pochutiny.

posuzovatelům, městu Soběslav a sponzorům. Dále je nutné poděkovat všem za návštěvu naší akce, čímž významně podpořili
naší organizaci. Doufám, že si z výstavy,
kterou provázelo i slunečné podzimní
počasí, odnesli spoustu krásných zážitků,“ sdělil k výstavě předseda ZO ČSCH
Soběslav Martin Nechutný.
Letošní ročník říjnové chovatelské výstavy je tímto za námi a začíná celoroční
příprava organizace dalšího ročníku, který je naplánovaný na 30. 9. - 2. 10. 2022
.
-min-

V neděli byla výstava spojená s burzou
a trhy, které jsou v Soběslavi pořádány
pravidelně vždy první neděli v měsíci. Následující nedělní trh tak proběhne 7. listopadu 2021.
„Abychom mohli tuto krásnou výstavu
uspořádat, musím poděkovat celé členské
základně ZO ČSCH Soběslav, studentům
místního gymnázia, všem vystavovatelům,

Expozice s okrasnými kachničkami.
Nový výběh byl vybudován ve spolupráci s Impregnací Soběslav a Dřevovýrobou Václav Vaněk.
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Oblohu nad letištěm zahalili draci
zve na svůj první
adventní koncert
Sbor Novita se po vynucené dlouhé pauze od září znovu schází
v prostorách soběslavského „Domečku“ a připravuje se na adventní
vystoupení.
Loňský závěr roku byl, jak si
všichni vzpomeneme, ochuzen
o společné zpívání koled. Letos
Vám chce náš sbor vše vynahradit. Můžete se tak těšit na koncerty
plné krásných českých koled ve
čtyřhlasé úpravě.
Už nyní v listopadu si Vás dovoluji jménem sboru pozvat na náš
první letošní koncert, který se
bude konat na 1. adventní neděli
28. 11. 2021 v kostele sv. Jakuba
Většího v Tučapech od 15:30
hod.
Hana Žvachtová,
sbormistr

Září v Soběslavi bylo na kulturní a společenské akce bohaté. Soběslavští jej
uzavřeli v sobotu 25. září drakiádou,
kterou uspořádal Aeroklub Soběslav.
Letošní ročník drakiády se obzvlášť
vydařil i díky dokonalému počasí a zaznamenal vysokou návštěvnost. Modrou
oblohu v průběhu dne zahalily desítky
poletujících pestrobarevných draků. Zelený trávník pokryly deky, na kterých
společně posedávaly rodiny s dětmi či
přátelé, kteří si povídali a opalovali se
v záři slunečních paprsků. Jiným stačila k posezení jen od sluníčka vyhřátá
tráva. Ke společnému rozjímání se lidé
ještě posilnili u občerstvení párkem, pivem, kávou a jinými pochutinami nebo
si domů odnesli čerstvý burčák. V pokročilých hodinách organizátoři rozdělali
oheň, na kterém si návštěvníci opekli
z domova donesené vuřty.

obdivovaly leteckou techniku a vozidla
značky Škoda nebo motorky Automoto
klubu Soběslav a později odpoledne také
odvážné akrobatické kousky, které pro
ně ve vzdušných výšinách předvedl pilot
Aleš Ferra na akrobatickém speciálu Zlín
Z-50. V areálu AMK se děti vydováděly
na šlapacích letadlech. S aeroklubem ale
mohly vzlétnout i na oblohu a prohlédnout si Soběslav z ptačí perspektivy.
Letošní drakiáda jednoznačně patřila
mezi nejpříjemnější akce roku 2021.
Budeme se těšit na další.
-min-

Draky si lidé na místě mohli zakoupit,
nebo vyrobit v dílničce z připraveného
materiálu. Různí kreativci se také realizovali při malování putovních kamínků.
Malé ratolesti spolu se svým doprovodem

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

•

(září 2021)
Začátkem měsíce září zahájili soběslavští policisté úkony trestního řízení proti muži středního věku z Táborska.
Ten byl v závěru uplynulého měsíce kontrolován hlídkou
v ulicích města Soběslavi, kdy řídil osobní vozidlo tovární značky Mercedes Benz. Test na přítomnost omamných či
psychotropních látek v organizmu byl pozitivní, a to na amfetamin a cannabis, čili drogy pervitin a marihuanu. Lustrací
na místě bylo prokázáno, že muž není držitelem žádného řidičského oprávnění. Další jízda mu byla zakázána. Následným šetřením bylo prokázáno, že muž za volant automobilu
usedl drogou natolik ovlivněn, že se nacházel ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. Stal se tak
důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník za
takovéto jednání stanoví, mimo jiného, trest odnětí svobody
na dobu až jednoho roku. O konkrétní podobě a výši trestu
rozhodne soud.
Soběslavští policisté zahájili úkony trestního řízení proti
místní mladé ženě. Ta byla v nočních hodinách 2. září kontrolována policejní hlídkou na silnici v ulicích Soběslavi, kdy
řídila osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia. Test na
přítomnost alkoholu byl negativní. Další test na přítomnost
omamných a psychotropních látek v organizmu, provedený
přístrojem Drug Wipe, byl ale pozitivní, a to na drogu pervitin. Další jízda jí byla zakázána. I tato řidička byla drogou
ovlivněna natolik, že se nacházela ve stavu vylučujícím způ-

sobilost k řízení motorového vozidla a o jejím trestu bude
rozhodovat soud.
•

Dne 20. září odcizil pachatel z kolostavu před budovou
gymnázia na třídě Dr. Edvarda Beneše odstavené jízdní
kolo značky Prodoli, černo-zelené barvy. Pachatele nezastavil ani lankový zámek, kterým bylo kolo zabezpečeno ani
doba spáchání, která je stanovena od osmé hodiny ranní do
jedné hodiny odpolední. Soběslavští policisté se případem
intenzivně zabývají a přivítají jakékoli relevantní informace
k případu či případnému pachateli.
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství
por. Mgr. Miroslava Doubka, pprap. Jana Štecová

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY
7. 11. 2021od 7 do 9:30 hod.
v areálu chovatelů

K nákupu drobného zvířectva,
farmářských produktů a chovatelských potřeb.
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Připomínáme si významná
listopadová výročí
Na listopad připadají dvě významná výročí, která si lidé připomínají
po celé zemi, ale i v zahraničí.
Na den 17. listopadu připadá státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. K tomuto datu se váží hned dvě události. První je z roku 1939,
kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu
Jana Opletala, jehož čin byl výrazem odporu proti nacistické okupaci.
Násilím byly potlačeny demonstrace, zavřeny vysoké školy a vedoucí
představitelé vysokoškoláků popraveni. Druhá událost se váže k roku
1989, ke studentským protestům na Národní třídě v Praze, které byly
také násilně potlačeny a tím spustily tzv. Sametovou revoluci.
Druhé významné výročí se pojí se dnem 11. listopadu, který je věnovaný památce ukončení 1. světové války. Dne 11. listopadu 1918
v 11 hodin bylo ve vlakovém voze u severofrancouzského města Compiégne podepsáno příměří, jímž byly na západní frontě ukončeny boje.
V USA se tento den slaví jako Den veteránů, ve Spojeném království je
tento den připomínán jako Den vzpomínek, ve Francii je státním svátkem pod názvem Den příměří. V České republice je vnímán jako významný den, který je věnován veteránům všech válečných konfliktů.
Symbolem připomínky tohoto dne je květ vlčího máku.
-pimZdroj: www.cs.wikipedia.org

KD VESELÍ N. L. ZVE
(vybrané akce)
• Pondělí 8. listopadu
BESEDA S JIŘÍM HÁJÍČKEM
Českobudějovický autor úspěšných románů
Selský baroko (Magnesia Litera za nejlepší
prózu v roce 2006). Městská knihovna od 18 h.
• Středa 24. listopadu
VESELÉ VELIKONOCE
– Pantheon production
Velký sál KD od 19:30 h, vstupné: 490 Kč.
• Neděle 28. listopadu
NÁDECH STARÝCH ČASŮ
– Iva Hüttnerová
Vernisáž vánoční výstavy obrazů a grafik Ivy
Hüttnerové. Zakoupit si budete moci grafiku,
knihy či kalendář na rok 2022. Výstavní místnost KD od 16 h, poté otevřeno vždy ve čtvrtek
od 13 do 17 h nebo po předchozí telefonické
domluvě.
• Úterý 30. listopadu
NA KUS ŘEČI S ONDŘEJEM VETCHÝM
Vstupenky s původním datem 30. března 2021
zůstávají v platnosti. Do křesla pro hosta usedne oblíbený český herec Ondřej Vetchý.
Velký sál KD od 19 h.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

100 LET HÁZENÉ V SOBĚSLAVI
Házenkáři žádají všechny kdo mají fotografie
nebo jiné materiály týkající se házené v Soběslavi,
o zapůjčení k oslavám 100. výročí založení házené
v Soběslavi.
Kontakt: Kotrba Lukáš - tel: 735 726 698
lukas.kotrba@email.cz
Generální stávka 27. 11. 1989 v Soběslavi (z knihy Pohledy soběslavské, 3. díl od Petra Lintnera a archivu města Soběslavi)

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
každý čtvrtek od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav, Tel. 602 126 685

SDH Debrník pořádá 13. 11. 2021 setkání heligonkářů
a ostatních harmonikářů, místo konání hostinec čp. 12 od 14 h.
Tel. 777 591 363. Všichni jsou srdečně zváni!

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
LISTOPAD 2021
Program sportovišť TJ Spartak na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz
•
7. 11.
14,00 – 15,45
• 14. 11.
14,00 – 15,45
• 21. 11.
14,00 – 15,45
• 28. 11.
14,00 – 15,45
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA LISTOPAD
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY

ŘÁDKOVÁ INZERCE

A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

Prodej

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ
• POMNÍKY, SCHODY, PARAPETY
• KUCHYŇSKÉ A GRILOVACÍ DESKY
• VÝROBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN

•
•

• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

Nemovitosti
- www.inrekareality.cz
Prodám detektor kovu
VANQUISG 540 PRO-PACK
bezdrátová sluchátka, 2x cívka
30x25cm, 20x13 cm, koupeno
3/2020, záruka 3 roky, rýč na
kopání zdarma. Cena 9 000 Kč.
Tel. 777 585 433

Koupě

VESCE 44, Soběslav

•

•
•

•
•

•

Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862
Koupím garáž v Soběslavi,
Tel. 725 302 843
Koupím garáž v Soběslavi
pro parkování veterána.
Tel. 606 233 658
Koupím byt v Soběslavi,
platím hotově. Tel: 728 272 870
Koupím garáž v Soběslavi.
Mimo lokality za letištěm.
Tel. 723 188 195. Nejsem RK.
Koupím dům v Soběslavi nebo
blízkém okolí. Seriózní jednání,
nejsem RK. Tel. 605 991 049

Ostatní
•
•

•

•

MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702
Pronajmu kancelář, místo na
parkování, venkovní posezení.
Tel. 777 907 750
Pronajmu garsoniéru a 2kk,
místo na parkování, venkovní
posezení. Tel. 777 907 750
Pronajmu byt 42 m2 v Soběslavi.
Kauce. Nejraději důchodci.
Tel. 721 283 573
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INFOCENTRUM

V RADNICI

Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

Vedle informací nabízíme:

turistické vizitky, známky a deníky, odznaky

suvenýry: svíčky, keramické hrnky, zvonky, štamprle,
magnetky, záložky, zrcátka, sirky, bloky na psaní,
universílní nože, puzzle,
knihy: Pohledy soběslavské, 100 let fotbalu v Soběslavi,
Spolky soběslavské, publikace o Táborsku, Soběslavsku
a turistické destinaci Toulava
Pět druhů lahvového piva z Měšťanského pivovaru Soběslav,
pivní džbánky, poháry a podtácky
náměstí Republiky čp.1, infocentrum@musobeslav.cz,
www.musobeslav.cz , 381 508 195, 601 339 095

Buďte v obraze s mobilní aplikací,
sledujte aktuality ze Soběslavi.
Ke stažení na Google Play a App Store
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 30-50cm
dle přání zákazníka
Dřeviny: smrk, borovice, listnaté dř.
Nově nabízíme PALIVOVÉ DŘEVO

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz
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Farma Doňov přijme:
- brigádníky

na sklizeň zeleniny
bližší informace
p. Mastný tel. 608 828 229

Farma Doňov
Nabízí zeleninu na uskladnění, zlomkovou
mrkev, kmín, mák a jinou čerstvou zeleninu.
Prodej ze dvora na adrese Doňov 3
Po-Pá 10 - 17 hod., So 8 - 12 hod.
Tel. 608 379 623, www.farmadonov.cz

Termín uzávěrky inzerce - 10. 11., pište na hlaska@musobeslav.cz
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

Nabízíme

Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

-

Stavební práce
Kompletní realizace RD
Demoliční práce
Zemní práce
Rychstav@outlook.cz
+420 739 933 219
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